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Zápisnica OZ 4/2013 

 
zo  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 17.04. 2013   
na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou so začiatkom o 15°° hod. 

 
 
Prítomní: 
                  
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha  

Poslanci OZ : Miroslav Dorman  
                        Vlasta Gajdicová  
                             Mgr. Janka Jurčová 
                             Mgr. Katarína Chnapková 
                             RNDr. Marta Sláviková 
                             Dpt. Jozef Vavrica 
                             Jozef Zborovan 
                              
Neprítomní poslanci OZ :   Mgr. Martin Machciník,  Ján Lysík – obaja  ospravedlnení  
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár - ospravedlnený 
Hostia:  viď prezenčná listina 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Prejednanie žiadosti na zmenu prenajatých nebytových priestorov (videoprojekcia) 

4. Zapojenie sa obce do zverejnenej výzvy o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na 
rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (videoprojekcia) 

5. Návrh na úpravu platu starostu obce (videoprojekcia) 

6. Rôzne 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 
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   Ad. 1 Otvorenie  
 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou otvoril a viedol starosta 

obce Mgr. Anton Varecha. V úvode privítal  poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných, skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7, schôdza je  
uznášania schopná.  Následne predniesol starosta obce návrh programu, ktorým by sa mala 
riadiť dnešná schôdza obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal 
k navrhnutému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe 
dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať.  

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!,!
RNDr.!!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza obecného zastupiteľstva sa bude riadiť 
vyššie uvedeným programom. 
 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej 
         komisie 

 
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák.  
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Katarína Chnapková  
                                                                                    Dpt. Jozef Vavrica 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
 

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!,!
RNDr.!!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
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Ad.3  Prejednanie žiadosti na zmenu prenajatých nebytových priestorov 
 
Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie  predložil poslancom  žiadosť spoločnosti 
Matepharn a.s., Palárikova 48,  022 Čadca: 
 

• Citovaná žiadosť adresovaná poslancom OZ: 
Firma Matepharn a.s., zastúpená konateľom Ing. Ľubomírom Faktorom, Vás týmto 
žiada o zmenu nájomnej zmluvy č. 3/2011 zo dňa 1.12.2011 a to prepísaním 
prenajatých priestorov v budove Obecného úradu Vysoká nad Kysucou č. 215, na 
nového nájomcu, ktorým by bola firma : 
- Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1516, IČO: 

46887261, DIČ: 2023638969, zastúpená konateľom Jozefom Larišom. 
Uvedené žiadam z veľmi vážneho dôvodu, ktorým využitie prenajatého priestoru na 
stanovený účel t.j. na praktizovanie ambulancie detského lekára. 
Všetky záväzky a pohľadávky, ktoré vyplývajú z nájomného vzťahu, budú prenesené na 
nového nájomcu, ktorý sa v nájomnej zmluve zaviaže k ich úhrade. 

     
                                                                                                               

Po ukončení prezentácie, starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
Spoločný návrh prítomných poslancov, ktorý predniesol Dpt. Jozef Vavrica: 
 
a) súhlasíme so zrušením doterajšiej nájomnej zmluvy  č. 3/2011 zo dňa 1.12.2011, 

uzatvorenej medzi obcou Vysoká nad Kysucou a spoločnosťou Matepharn a.s., 
Palárikova 48, 022 01 Čadca, 

b) súhlasíme s uzatvorením novej nájomnej zmluvy, uzatvorenej medzi obcou Vysoká 
nad Kysucou a spoločnosťou Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad 
Kysucou č. 1516  s tým, že žiadosť  zo dňa 15.4.2013  od spoločnosti Matepharn 
a.s., Palárikova 48, 022 01 Čadca bude  prílohou  novej nájomnej zmluvy. 

c) súhlasíme s uzatvorením novej nájomnej zmluvy, uzatvorenej medzi obcou Vysoká 
nad Kysucou a spoločnosťou Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad 
Kysucou č. 1516 s tým, že v nájomnej zmluve bude zakotvená podmienka-  
v prenajatých priestoroch bude zriadená detská ambulancia v termíne do 
30.06.2013. 

 
Poslanci sa dohodli na tom, aby dal starosta o predloženom návrhu hlasovať: 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!,!
RNDr.!!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!



 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Vysoká nad Kysucou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
                                                                                     Stránka 5 z 9                         Zápisnica OZ 4/2013 

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.  
 

Uznesenie 3 - 4/2013 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 

 
a) schvaľuje zrušenie doterajšiej nájomnej zmluvy  č. 3/2011 zo dňa 1.12.2011, 

uzatvorenej medzi obcou Vysoká nad Kysucou a spoločnosťou Matepharn a.s., 
Palárikova 48, 022 01 Čadca, 

b) schvaľuje  uzatvorenie novej nájomnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Kysucou 
a spoločnosťou Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1516 
stým, že žiadosť  zo dňa 15.4.2013  od spoločnosti Matepharn a.s., Palárikova 48, 
022 01 Čadca bude  prílohou  novej nájomnej zmluvy. 

c) súhlasí s uzatvorením novej nájomnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Kysucou 
a spoločnosťou Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1516 
s podmienkou, že v prenajatých priestoroch bude zriadená detská ambulancia 
v termíne do 30.06.2013. 

 
 
Ad.4  Zapojenie sa obce do zverejnenej výzvy o poskytnutie dotácie zo štátneho  
           rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 
 
Starosta obce: 
 
Naša obec predložila dňa 11.01.2013, cestou Obvodného úradu v Žiline,  žiadosť 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013, na 
zabezpečenie úloh prevencie kriminality, ktorého vyhlasovateľom bola Rada vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. 
Názov projektu : 

-  Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou kamerového 
systému 

Náklady projektu: 
- Výška požadovanej dotácie .......................................................................... 22.630,40 € 
- Výška vlastných zdrojov (20%) .......................................................................5.657,60 € 
- Celkové náklady.............................................................................................28.288,00 € 

Cieľ projektu:  
- Komplexná ochrana života, zdravia  a majetku obyvateľov, inštitúcií návštevníkov 

obce – ochrana proti páchaniu trestnej činnosti a vandalizmu umiestnením 
exteriérových kamier: 
1) priestor v centre miestnej časti Vyšný Kelčov, 
2) priestor centra miestnej časti Nižný Kelčov, 
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3) priestor pred  Obecným úradom Vysoká nad Kysucou, 
4) priestor vedľa parkoviska kultúrneho domu, 
5) priestor pred kostolom sv. Matúša v ústredí. 

 
Rozhodnutím ObÚ v Žiline nám bolo oznámene, že obec bola v projekte úspešná iba 
čiastočne – obci bola schválená dotácia vo výške 4.000 €  (požadovaná dotácia vo výške 
22.630,40 €) s podmienkou spolufinancovania 20% t. j. 800 €.  
 
Vzhľadom k tomu, že získané  prostriedky  z dotácie sú nižšie, nie je možné realizovať 
projekt „Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou kamerového 
systému“ v celom rozsahu, ale iba jeho časť. 
Preto navrhujem, aby sa zrealizovalo: 

- monitorovacie pracovisko - centrum PTV, 
- vonkajší monitorovací priestor pred Obecným úradom Vysoká nad Kysucou 

Rozpočet na navrhovanú realizáciu predstavuje cca 6.000 €. V tomto  prípade  by 
spolufinancovanie obce nebolo 800 € ale 2000 €, no je to preto, aby sa zrealizovala ucelená 
časť projektu, ktorú možno v budúcnosti doplňovať. Technicky je projekt nastavený na 
využitie až 35 plne digitálnych kamier, ktoré môžu byť statické, alebo otočné. 
 

Po ukončení prezentácie, starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
Spoločný návrh prítomných poslancov, ktorý predniesol Miroslav Dorman: 
 

a) súhlasíme, aby obec zrealizovala projekt „Zníženie kriminality a výtržníctva obce 
Vysoká nad Kysucou pomocou kamerového systému“ v celom rozsahu, ale iba jeho 
časť. 

- monitorovacie pracovisko - centrum PTV, 
- vonkajší monitorovací priestor pred Obecným úradom Vysoká nad Kysucou 
b) súhlasíme  so spolufinancovaním obce na uvedenom projekte  vo výške 2.000 €, čo 

predstavuje 33,33 % nákladov zrealizovanej časti projektu v celkovej výške 6.000 € 
(dotácia + spolufinancovanie zo zdrojov obce). 

 
 
Poslanci sa dohodli na tom, aby dal starosta o predloženom návrhu hlasovať: 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!,!
RNDr.!!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.  
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Uznesenie 4 - 4/2013 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 

a) schvaľuje realizáciu časti  projektu „Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká 
nad Kysucou pomocou kamerového systému“ : 

- monitorovacie pracovisko - centrum PTV, 
- vonkajší monitorovací priestor pred Obecným úradom Vysoká nad Kysucou, 
b) schvaľuje spolufinancovanie obce na uvedenom projekte  vo výške 2.000 €, čo 

predstavuje 33,33% nákladov zrealizovanej časti projektu v celkovej výške 6.000 € 
(dotácia + spolufinancovanie zo zdrojov obce). 

 
 
 
Ad.5  Návrh na úpravu platu starostu obce 

           Starostovi patrí plat v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov. 

Plat starostu sa vypočíta podľa §3 ods.1 uvedeného zákona, ako súčin priemernej mzdy za 
predchádzajúci kalendárny rok na základe oznámenia Slovenského štatistického úradu (za rok 
2012 – 805,00 €) a násobku podľa §4 ods.1 uvedeného zákona ( od 1001 do 3000 obyvateľov 
– 1,98 násobok). 

Plat starostu nemôže byť nižší, ako je uvedené v §3 ods.1.  uvedeného zákona, obecné 
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 

Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. 

         Starosta obce oznámil prítomným poslancom, že na uvedený bod poveruje vedením 
schôdze poslankyňu RNDr. Martu Slávikovú. Pretože nechcel svojou prítomnosťou 
ovplyvňovať rozhodovanie poslancov, opustil rokovaciu miestnosť. 
 
RNDr. Marta Sláviková 
 
Navrhujem , aby bol plat starostu vypočítaný tak ako doteraz: 

- súčin priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok na základe oznámenia 
Slovenského štatistického úradu (za rok 2012 – 805,00 €) a násobku podľa §4 ods.1    
( od 1001 do 3000obyvateľov – 1,98 násobok), zvýšený o 30%. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!
ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!,!
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RNDr.!!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.  
 

Uznesenie 5 - 4/2013 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
schvaľuje s účinnosťou od 01.01.2013 
 

-  plat starostu vypočítaný ako súčin priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok 
na základe oznámenia Slovenského štatistického úradu (za rok 2012 – 805,00 €) 
a násobku podľa §4 ods.1   (od 1001 do 3000 obyvateľov – 1,98 násobok), zvýšený 
o 30%. 

Starosta obce bol oboznámený  s rozhodnutím o určení jeho platu, poďakoval sa poslancom 
a opäť sa ujal vedenia rokovania. 

 

Ad.6  Rôzne 
 
Starosta obce: 
 

• Chcem Vás informovať, že v tomto roku vykoná správca štátnych ciest -  ŽSK  
nasledovné úpravy (v súčasnej dobe prebieha výber dodávateľa): 

- št. cesta II/541  (Turzovka zástavka - Bytča) – opravy v km. 3.032 – 3.076, 14.308 – 
15.960, 18.069 – 18.471 

- št. cesta II/487 (Vysoká nad Kysucou – Makov) – opravy v km 37.159 – 37.260, 
37.495  - 37.620, 37.767 -37.850. 
 

• Vzhľadom k tomu, že dňa 20.04.2013 o 10°° hod, sa pri pamätníku v miestnej časti  
Semeteš, uskutoční pietna spomienka „Semetešskej tragédie z 20.4.1945“, za účasti 
Slovenskej televízie  a Slovenského rozhlasu, bol by som veľmi rád, keby ste sa tejto 
pietnej spomienky zúčastnili v čo najväčšom počte. 

 
Poslanci zobrali informácie starostu obce na vedomie. 
 
Starosta obce v tomto bode otvoril diskusiu. Nakoľko sa do diskusie nikto sa neprihlásil, 
starosta obce tento bod ukončil. 
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Ad. 7 Schválenie uznesenia 

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení 
Miroslav Dorman a Vlasta Gajdicová  návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!,!
RNDr.!!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

  Uznesenie OZ č. 4/2013 bolo teda jednohlasne prijaté. 
 
 
 
Ad. 6 Záver 

Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha, poďakoval všetkým poslancom 
a prítomným za príkladný priebeh  schôdze obecného zastupiteľstva. Následne štvrtú schôdzu 
obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 1630 hod. 
 
 
 
 
     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 
          prednosta úradu                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Mgr. Katarína Chnapková                                                     ……………………….. 
                         
Dpt. Jozef Vavrica                                    ……………………….. 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Ing. Ladislav Kubačák                                    ………………………. 


